


Lara Carvalho é graduada em Comunicação Social com 
ênfase em Produção Cultural e Mestre em Análise de Produ-
tos e Linguagens da Cultura Midiática, ambos pela Faculda-
de de Comunicação/UFBA. Tem anos de experiência com 
produção audiovisual, como produtora colaboradora da 
Coisa de Cinema e seus projetos, produtora de conteúdo 
para o Museu de Arte Moderna da Bahia e Coordenadora 
Audiovisual da 3ª Bienal da Bahia. Realizadora audiovisual e 
multiartista, trabalha com cinema, fotografia, literatura, cola-
gem e intervenções em diferentes linguagens. Roteirizou e 
dirigiu o média-metragem “3ª Bienal da Bahia” (2015) e o 
programa “MAM Flamboyant” (2014-2015). Pesquisadora 
autônoma, tem como principais focos o estudo de persona-
gens ficcionais, arquétipos femininos, estratégias narrativas 
e de linguagem no cinema e na televisão e representação e 

representatividade feminina na arte.

www.laracarvalho.com
larafreitasdecarvalho@gmail.com

(71) 9 9974 7417



QUITÉRIA
roteiro de longa-metragem de ficção • em desenvolvimento

Em 1822, Maria Quitéria foge da fazenda de seu pai no interior da 
Bahia para alistar-se no Exército Nacional e lutar nas batalhas 
pela independência do Brasil. Tomada pelo desejo de defender 
sua pátria, Quitéria enfrenta o preconceito de ser a única 
mulher em um ambiente dominado por homens, política e 
violência, tornando-se um dos maiores símbolos de bravura e 

liberdade da história do país.
 

O projeto de “Quitéria” foi aprovado pelo Edital de 200 Anos de 
Independência do Brasil promovido pelo BRDE/ANCINE.



MENARCA
longa-metragem documental • em desenvolvimento

“Menarca” é um documentário sobre os ciclos menstruais, 
em especial a primeira menstruação que divide a infância e 
a adolescência de jovens do sexo feminino. A partir de depoi-
mentos de meninas e mulheres de diferentes faixas etárias e 
estágios da vida fértil, a obra busca discutir as mudanças 
biológicas, psicológicas e sociais experimentadas e refletir 
sobre a representação da menstruação no audiovisual, em

mitologias e rituais.

O projeto de “Menarca” foi aprovado para desenvolvimento 
pelo Edital de Documentários para Infância e Juventude, pro-

movido pelo BRDE/Ancine em 2018.



56 DIAS
curta-metragem ficcional, 2019 • em desenvolvimento

Helena está passando por um momento conturbado e a des-
coberta de uma gravidez indesejada complica a sua rotina. 

Projeto aprovado para produção no Edital 02/2019 – Setorial 
de Audiovisual 2019 – Fundo de Cultura do Estado da Bahia.



HECATERIA
projeto artístico em desenvolvimento

Projeto artístico composto por uma performance-
-esbat e instalação artística, que desdobra-se da 
relação entre os processos criativos e mágicos da 
artista-pesquisadora, a partir de performance, 
fotografias, vídeos, registros e elementos físicos.





NEM TODA FEITCEIRA É CORCUNDA
série fotográfica, 2019 • técnica mista: fotografia e arte digital

As bruxas que foram queimadas viraram sementes. Subver-
tendo os estereótipos, elas ainda existem entre nós. Eis como 

bruxas contemporâneas se veem. Em desenvolvimento.





HERANÇA
curta-metragem documental • em desenvolvimento

Brasil. 17 de setembro de 1929, Ilha de Itaparica – Bahia. Nasce 
Ilce, filha de um contador e uma professora. 12 de agosto de 
1936, São Felipe – Bahia. Sete anos depois, nasce Rosa, sua mãe 
morrendo pouco após o seu parto. Décadas depois, no início 
dos anos 1990, as duas se conhecem quando seu filho mais 
velho e sua única filha – respectivamente – se casam e come-
çam uma nova família. Através do resgate à história familiar e à 
memória oral de duas matriarcas, “Herança” questiona o senti-
do de legacia e, principalmente, coloca em foco duas experiên-
cias, ao mesmo tempo semelhantes e díspares entre si, do que 
significa ser mulher na Bahia através dos tempos, da particula-
ridade de cada vivência pessoal até a universalidade de uma 

opressão estrutural.
 

O projeto de “Herança” foi selecionado pela Mostra Elas em 2017 
e recebeu a consultoria de roteiro de Francine Ramos.



CORRENTEZA
videopoema e fotoperformance, 2018 • curta-metragem experimental e série fotográfica

Mar, metade de mim é mar e a outra é maresia.

Videoperformance baseado em poema de Lara Carvalho. 
Paisagens oníricas de um inconsciente transbordante.

Disponível em
www.laracarvalho.com/correnteza

Em colaboração com Juh Almeida, Milena Abreu e Rayana Azevedo.



3ª BIENAL DA BAHIA
média metragem documental, 2015 • roteirizado e dirigido por Lara Carvalho

Um documentário do processo de desenvolvimento e exe-
cução da 3ª Bienal da Bahia em três partes: de onde 

viemos, para onde fomos e Bienal foge do eixo.
 

Disponível em:
www.vimeo.com/bienaldabahia

Lara Carvalho foi Coordenadora Audiovisual da 3ª Bienal da Bahia.
Foram produzidos mais de 130 vídeos, 20 mil fotos e
cerca de 700 minutos de vídeo editados pela equipe.



NOSSO CÍRCULO
série de entrevistas, 2018 • em pós-produção

Nosso Círculo é um projeto de mulheres 
para mulheres, um movimento de levan-
tar a escuta, reflexão e debate através 
das narrativas do feminino. Atuando a 
partir da contação de histórias e apos-
tando em seu potencial de construção 
de novos sentidos. O que move o Nosso 
Círculo é é a busca por outras versões, 
outros sentidos, outras estruturas. O 
Nosso Círculo são as outras em busca de 
outras. Retalho por retalho, juntas, volta-

remos a tecer a história do mundo.



SOUNDING THE FABRIC
curta-metragem documental, 2019 • roteiro, direção, fotografia e montagem

Em março de 2019, a saxofonista e compositora Ida Toninato, do 
Canadá, residente do Programa de Residência Artística Vila Sul do 
Goethe-Institut Salvador-Bahia, se uniu aos artistas Andrea May, na 
discotecagem de vinis e efeitos, e Edbrass Brasil, na trombeta e 
outros instrumentos inventados, para a performance “Sounding the 
Fabric”, numa fábrica desativada localizada no bairro de Plataforma: 

a fábrica têxtil São Braz, conhecida como Fatbraz.



CERNa
curta-metragem documental, 2019 • roteiro, direção, fotografia e montagem

Klaus Janek e Milena Kipfmüller – ele, contra-
baixista italiano; ela, artista sonora alemã-
-brasileira, ambos radicados em Berlim e 
residentes da Vila Sul do Goethe-Institut Sal-
vador-Bahia –, convidaram os artistas Jean 
Souza, Heitor Dantas, Cristiano Figueiró e 
Edbrass Brasil para, juntos, ouvir, aprender, 
debater, comunicar, comprometer e, final-
mente, ser artisticamente responsável pelo 
que surgir para a plateia. A performance 
ocupou o Espaço Coaty, no Centro Histórico 

de Salvador, arquitetado por Lina Bo Bardi.



ESTEIO
curta metragem documental, 2014 • roteiro e captação de imagens

Maxim Malhado, seus amigos e residentes de Sítio Novo 
contam a história da Esteio Galeria de Arte.



MAM FLAMBOYANT
série de entrevistas, 2014-2015

Projeto que surgiu com o objetivo de realizar o registro oral da história 
artístico-cultural da Bahia a partir de entrevistas com personagens 
importantes que se radicaram ou presenciaram mudanças e aconte-
cimentos do cenário local e nacional. Foram entrevistados nomes 
como Juarez Paraíso, Chico Liberato, Juraci Dórea, Rex Schindler, Maria 
Antonieta Tourinho, Zé Sérgio Gabrielli, Maria Helena Olchi Flexor, J. 
Cunha, Lia Robatto, Sante Scaldaferri, Pasqualino Magnativa, Nair de 
Carvalho, Renato da Silveira, Solange Bernabó, Maxim Malhado, Juca 
Ferreira, Leonardo Alencar, Florival Oliveira, Rogério Duarte, Ramiro 

Bernabó e Isaías de Carvalho Neto.

O projeto foi concedido o Prêmio Darcy Ribeiro em 2013.

Disponível em
www.vimeo.com/bahiamam

www.vimeo.com/bienaldabahia



COBERTURAS FOTOGRÁFICAS
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – 2013
fotógrafa colaboradora

Revista Contorno – 2014/2015
fotógrafa colaboradora

3ª Bienal da Bahia – 2014/2015
Coordenadora Audiovisual
videomaker, fotógrafa, roteirista, montadora

Cineclube Glauber Rocha – 2014/2015

Grada Kilomba – Presente – 2016

CERNa – 2016

Reinventando Smetak – Ensemble Modern – 2017

Fuxicos Futuros – 2017

Intempestivamente (performance) – 2017

Retiro de Yoga Xamânico (Terra Mirim, BA) – 2018

Sounding the Fabric (performance musical) – 2019

esq.
Grada Kilomba – Presente

dir.
3ª Bienal da Bahia

Reinventando Smetak
Ensemble Modern

esq.
Notas sobre Empoderamento

(performance de Val Souza / 
Fuxicos Futuros)

dir.
Intempestivamente

Terra Mirim



CORPO-NATUREZA
fotoperformances, 2018 • em colaboração com Milena Abreu

Existimos a partir da nossa relação com a natureza, seja pen-
sando no território geográfico que habitamos ou nos nossos 

corpos enquanto territórios. Cartografemos.



COLAGEM
obras de colagem digital, 2018–2019



PRODUÇÃO
Guerra de Algodão (2018) – produção e produção de locação
42º Montreal World Film Festival, 24º Los Angeles Film Festival e Stockholm Film Festival Junior

A Cidade do Futuro (2016) – produção
Indielisboa, CineMigrante, BAFICI, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Mostra Internacional 
de Cinema de São Paulo, entre outros

Panorama Internacional Coisa de Cinema (2012–2018) – produção

Cineclube Glauber Rocha (2014) – co-produção e comunicação

Coisa de Cinema (2012–2018) – produtora colaboradora

Museu de Arte Moderna da Bahia (2013–2015) – audiovisual / mídias sociais

Depois da Chuva (2012) – assistente de produção
46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 16º BAFICI, BAL Goes to Cannes (Work in Progress) e 
International Film Festival Rotterdam 2014, entre outros



LITERATURA

Corpo que queima 
(2019)

Appalooza Books

Antologia de poemas 
por escritoras baianas.

Uma odisseia da sonoridade pelo diafragma de ferro (2013)
Revista Contorno, Salvador – BA

Pesquisa e entrevista fictícia com o inventor Thomas Edison.


